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ַמְלַאְך ָאָדם

י ֶזַרע ַאֲהָבתֹו ֵמֵנץ ֶאל ֶקַרע ִלּבִ
רּוַע ׁשֹות ֶאל ּגּוִפי ַהּשָׂ ּוְבאֹור יֹום, ָיָדיו ְמַגּבְ

ל ְרִביב ָסגֹול ֶטף ׁשֶ ׁשֶ
ר, ֲאִני ִאירּוס ַהּבָ

ימֹוָתיו ֶזת ֶאל ָמֹעז ְנׁשִ ְמַפּזֶ
ם ֶטת ִיּסּוַרי ֶאל ַהּיָ ָרַזי, ּפֹוׁשֶ

ְדִמים ְמַלֵחׁש, ּוְבקֹוִלי ַהּמַ
ֵאִבי ּכְ

גֹוֵמל ַהֹחֶרף ה, נֹוַגַעת ּבְ ֲעֻרּמָ
ֵמיֵמי ָהֲאָדָמה ה ּבְ ְרֻטּבָ

 
ַמְלַאְך ָאָדם ֲאהּוִבי,

ֲחִדי יט ֶאל ּתּוַגת ּפַ ַמּבִ
ֲאַגם עֹוָלִמי ְמַטְפֵטף ּבַ

ים ת ַחּיִ ִטּפַ
  

מתוך "ירח בר", בהוצאת "עקד"

הקדים את זמנו. שרטוט של דה וינצ'י
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המו האחרונות  ־שנים 
אלקיים  נטע  זיקאית 
שירים  ושרה  כותבת 

ומתחב ־במרוקאית, 
המאגרב  לשורשי  רת 

לרא השבוע,  משפחתה.  צמחה  ־שמהם 
־שונה בחייה, היא מעלה מופע חדש בע

ברית עם שיריו ופיוטיו של רבי דוד בן 
־חסין, במסגרת פסטיבל "זמן פיוט" הת

שיעי )12־21 בפברואר(, שיתקיים החל 
ממחר בתל אביב, בניהולה האמנותי של 
עומד  הפסטיבל  סיון־מונסונגו.  שירה 

מופ עם  ישראל,  עדות  בסימן  ־השנה 
מאתיופיה,  עתיקים  וניגונים  פיוט  עי 
מרוקו, תימן ואשכנז, בהשתתפות גילי 
יאלו, עלמה זהר, סגיב כהן, לירון עמרם, 

אופיר טובול ועוד.
המופע "תהילה לדוד", שעליו שוקדת 
אלקיים בחודש האחרון עם עמית חי כהן, 
בן זוגה ושותפה המוזיקלי, מוקדש לרבי 
)1727־1792(, איש המאה  דוד בן חסין 
מגדולי  לאחד  הנחשב  ממקנס,  ה־18 

משוררי מרוקו היהודים בכל הזמנים.
באמס לדוד", שיצא  "תהילה  ־ספרו, 

טרדם 25 שנים אחרי מותו, מיצב את 
של  החשוב  כפייטן  חסין  בן  דוד  רבי 
שנכתבו  ופיוטיו  שיריו  מרוקו.  יהדות 
בשפת הקודש, עוסקים, בין השאר, בחיי 
היהודים במרוקו, תחת שלטונו האכזר 
של מולאי יזיד. באחת הפרעות ברובע 

־היהודי )מלאח'( במקנס, נרצחו בתו וח
־תנו. כאב לתשע בנות, הרבה חסין לע

סוק בשיריו במעגלי החיים של נשים, 
שירי  גם  כמו  קינה,  וגם  לידה  חתונה, 
אהבה לארץ ישראל. "השיר 'אוחיל יום 
יום אשתאה' הושר בשולחן השבת בבית 

ההורים בנתיבות", נזכרת אלקיים.
שלה  המופע  את  להקדיש  ההחלטה 
לרבי דוד בן חסין נובעת משני מקורות: 
הספר "תהילה לדוד" שקיבלה מפרופ' 
אפרים חזן, שחקר עם פרופ' משה עמר 
את חייו של הפייטן; ואירוע שהתרחש 
לפני כמה חודשים, כשהוזמנה להשתתף 
בהקלטת אלבום לילדים, כמו גם לשיר 
אשתאה'.  יום  יום  'אוחיל  הפיוט  את 

־"הופתעתי לגלות שזאת לא הגרסה המ
־קורית של הפיוט. זה חרה לי מאוד, והב

טחתי לעצמי שאעשה צדק עם רבי דוד 
בן חסין ואקליט את השיר המקורי".

המעבד  כהן,  חי  בעלה,  עם  בעבודה 
נבחרו  המופע,  של  המוזיקלי  והמנהל 
עשרה שירים מהרפרטואר של רבי דוד 
בן חסין, שלהם העניקו השניים עיבוד 
חסין  בן  דוד  "רבי  אלקטרוני".  "דואו 
לכל  הנעימה  את  העמוד  בראש  ציין 
היו אלה מנגינות מ”שירת  שיר. לרוב 

־הבקשות', או לחנים ערביים. "אבל כש
קראנו את השירים, החלטנו לחבר את 

הפיוט לעולם האלקטרוני, ועמית יצר 
כן,  המחשב.  עם  וסימפולים  אפקטים 
שיישמע כמו ניק קייב או ביורק בבית 

כנסת", היא צוחקת. 
בגבורתו  'מושל  השירים,  "באחד 
עולם', הוא כותב על מצוקתו כשנקלע 
מתאר  הוא  מצולה',  ב'איבי  לשיטפון; 
וטובע.  ההולך  גופו  את  מטריף  באופן 
כשהלחנתי את השיר, הבנתי שהביטים 

־יוצרים לחן אפלולי ומעצימים את תחו
שת הכאוס. את מבינה, רבי דוד בן חסין 

אינו חסין מהמוזיקה שלנו".
 )38( חוקרת אלקיים  בעשור האחרון 

־באמצעות המוזיקה את ההיסטוריה הת
רוצה  "אני  מרוקו.  יהודי  של  רבותית 

מש על  שמביטה  הישראלית  ־להיות 
הזהויות שלי  כדי להעשיר את  פחתה, 

־כאישה, כיהודייה, כמרוקאית וכישרא
לית. להפוך את הסיפור האישי לסיפור 

־הכללי על תרבות שנעקרה, דוכאה וע
כשיו מתעוררת לחיים", נועצת אלקיים.
הרפרטואר שלה מורכב גם מפיוטים 
ושירי זמרות מרוקאיות. אחת מהן היא 
)1905־1994(,  האגדית  אלפסיה  זוהרה 
"אביאדי"  המופע  את  הקדישה  שלה 
ביום  תופיע  שאיתו  שלי"(,  )"המזל 
באברהם  במרץ(   8( הבינלאומי  האישה 

הוסטל בתל אביב.
־כרגע היא בעיצומה של הקלטת אל

שכתבה  שירים  הכולל  הראשון,  בומה 
ישראלים  משוררים  ושירי  במרוקאית 
שתרגמה למרוקאית, ואף שבגדול היא 

־מצליחה, ולאחרונה חזרה מסיבוב הופ
־עות מוצלח במרקש, עדיין כואב לה שי

צירה קלאסית כמו של רבי דוד בן חסין 
לא מוכרת בישראל, אלא למתי מעט. 
"הוא היה משורר גאון, והוא רלוונטי גם 
היום, 227 שנה אחרי שנפטר. כמי שנגע 
פחד  כמו  אנושיים  בנושאים  בכתיבתו 
מהמוות, אימה מכוחות הטבע, כאב על 
אובדן היקרים לו, שירתו מרגשת אותי 
במיוחד. הוא בן המוצא שלי והוא מחבר 

והתרבו המשפחתיים  לשורשים  ־אותי 
תיים שלי, שלא תמיד היינו גאים בהם. 
כשאני מגלה את החומרים האלה, אני 
יודעת שאפשר לעשות איתם נפלאות", 
לך חלק חשוב בהוצאת התרבות  יש 

הזו מחושך לאור.
"התפקיד שלי הוא להתחבר למקורות 
ההם, שהסבים וההורים שלנו נותקו מהם. 
נכון, קורים דברים, יש התעוררות ורואים 
שינוי. הקרדיט מגיע לאמנים וליוצרים 

־שפועלים וצומחים מתוך השטח, כדי לע
שות תיקון. לא לממסד, שלא מסייע, אבל 

שולח יד לקטוף את התהילה". ד
"תהילה לדוד", נטע אלקיים ועמית 
חי כהן, 14 בפברואר, חמישי, 21:00, 
 מרכז ברודט לתרבות יהודית,
תל אביב
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צופן דה וינצ'י
תערוכה

אם בא לכם לראות את העולם דרך עיניו 
של אחד הממציאים הגדולים בהיסטוריה, אתם 
מוזמנים לתערוכה "לאונרדו דה וינצ'י – 500 
שתתקיים  הראשון",  לסטארטאפיסט  שנים 
בהאנגר 11, בתאריכים 26 בפברואר ועד 18 

באפריל.
מדען, מתמטיקאי,  )1452־1519(  וינצ'י  דה 
מהנדס, ממציא, צייר, פסל ואדריכל, נחשב עד 
)ועד בכלל( לסמל הרנסאנס של המאה  היום 
זמנו במאות שנים, וסקר־ 16 שהקדים את  ־ה
נותו האינסופית משתווה רק לכושר ההמצאה 

־שלו. בתערוכה יוצגו, לראשונה בישראל, עש
רות מכונות ענק שנבנו בהשראת תוכניותיו, 
כולל שרטוטיו המקוריים; לצד רישומי ענק, 

־דגמים פיזיים נעים, הולוגרמות, הקרנות, הפ
עלות ועוד. ד

שלמה בן דוד
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"יהודייה, מרוקאית 
וישראלית". אלקיים
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"כמו ניק קייב 
בבית כנסת"

ב

נטע אלקיים מספרת על הדרך שעשתה מאז 
ששרה בשולחן השבת בנתיבות את "אוחיל יום 
יום אשתאה" ועד מופע מחווה לפייטן רבי דוד 
בן חסין, מגדולי המשוררים היהודים במרוקו, 
שיעלה השבוע בפסטיבל "זמן פיוט" התשיעי

רותי קדוש

עיבוד "דואו־
אלקטרוני". חי ואלקיים


